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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa dunia 

ke era baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Perkembangan tersebut 

memberi pengaruh pada semua bidang. Padazaman sekarang ini, keberadaan 

informasi sangatlah penting. Banyak perusahaan, organisasi, instansi dan lain-lain 

yang membutuhkan akaninformasi untuk menunjang kinerjanya. Salah satunya 

adalah PT Atosim Lampung Pelayaran, agar tujuan perusahaan dapat tercapai 

dengan baik maka diperlukannya suatu system informasi yang dapat mengatur 

berjalannya segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan 

demi kelancaran kegiatan bisnis dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

PT Atosim Lampung Pelayaran yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso No. 88 

J, Garuntang Bandar Lampung. Bidang kerja  PT ALP (Atosim Lampung 

Pelayaran) adalah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pengangkutan kapal 

penumpang dan barang. PT Atosim Lampung Pelayaran memiliki rute Panjang-Tj 

Priok terdapat 8 kapal, Bakauheni-Merak 4 Kapal, Jakarta 3 Kapal, dan 

menambah 3 kapal untuk melayani Short Sea Shipping. Proses pengisian bahan 

bakar kappal dimulai dari mualim kapal melakukan mencatat data permintaan 

BBM kapalke bon permintaan barang kapal yang nantinya akan diserahkan 

kepada bagian oprasional untuk dilakukan pemerosesan permintaan BBM Kapal. 

Dalam pengolahan data pengisian minyak yang berjalan masih dilakukan secara 

manual yaitu dicatat kedalam BPBK. Kendala pada pengolahan data pengisian 
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minyak kapal pada PT Atosim Lampung Pelayaran yaitu kurangnya informasi, 

sering terjadi kesamaan data pengisian minyak yang diminta kapal dikarenakan 

masih dicatat ke dalam BPBK, pemanipulasian data dan kehilangan data, 

kerusakan laporan, serta belum terdapat laporan perperiode. 

Solusi dari kendala diatas akan dibuat system informasi pengisian minyak 

kapal secara online pada PT Atosim Lampung Pelayaran untuk mendata dan 

mengelolah data pengisian minyak kapal. Dengan adanya system pengisian 

minyak ini maka proses  akan lebih mudah karena dapat dilakukan kapan saja dan 

dimana saja, hal ini didukung dengan adanya infrastruktur  Internet  yang semakin 

berkembang (Apridian, 2012), sehingga diharapkan karyawan dapat mengelola 

data dengan cepat, tepat, dan aman serta menghasilkan informasi dan laporan 

yang dibutuhkan oleh PT Atosim Lampung Pelayaran. Berdasarkan latar belakang 

tersebut maka penulis memilih judul “Perancangan Sistem Informasi Pengisian 

Bahan Bakar Kapal (Study Kasus : PT Atosim Lampung Pelayaran)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengelola data pengisian minyak kapal pada PT Atosim 

Lampung Pelayaran ? 

2. Bagaimana merancang system pengisian minyak kapal pada PT Atosim 

Lampung Pelayaran? 
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1.2 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 

1. Data yang dikelola yaitu data pengisian bahan bakar kapal dan tidak 

membahas pembayaran. 

2. Output system yaitu laporan pengisian bahan bakar kapal. 

3. Menggunakan aplikasi Dreamwever dan MySQL sebagai database. 

 

1.3 Manfaat Yang Diharapkan 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Bagi PT Atosim Lampung Pelayaran dapat dijadikan membantu penyelesaian 

masalah untuk membuat laporan yang dibutuhkan perusahaan, khususnya 

mengenai system informasi pengisian minyak kapal. 

2. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bagi mahasiswa.  

3. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan system 

manajemen bunker minyak kapal. 

1.4 TujuanPenelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Mengelola data pengisianminyakkapalpada PT Atosim Lampung Pelayaran. 

2. Membangun sistem aplikasi untuk membantu proses pengisian minyak kapal 

pada PT Atosim Lampung Pelayaran. 


